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KOLOR’ DE ESPERO 
Color Esperanza - Diego Torres (*) 
Jen, facilvideblas, per simpla rigard’ 
ke vi ege lacas pro longa vagad’; 
sencela irad’, sinturno daŭra sur la sam’. 
Jen, ĉiun fenestron malfermu kun fid’, 
l’aerenlaso dependas de vi: 
vinhelpa far’, valoroplena klopodad’. 
 
Konscii ke oni povas, volegi al povo, 
delasi  l’ timegojn, al ili mallogon. 
Memfarbi l’vizaĝon per kolor’ de espero, 
perlogi estontecon kun elkora fort’. 
 
Ja prefere ekmarŝi eĉ al vojerar’, 
pli bone agemo ol nefara restad’; 
malgraŭ ke, jes, komencon plenigas barar’. 
Jen, ĉio atingeblas trans ĝia eksteraĵ’, 
foriĝos iam, por ĉiam, malsan’; 
el nia agad’ vivo ŝanĝiĝu, tuj al ŝanĝ’!  
Facile l’animo ekflugos 
el refoja rekantad’. 
 
Konscii... (dufoje). 
 
Memlumad’ valoras pli 
ol simpla celad’ al la sun’. 
                El la hispana Esperantigis: Jorge L. Bidoni 
                01/02/2004 



 
(*) Diego Torres, -filo de  Lolita Torres-, estas  populara argentina kantisto kiu pasintjare havis  la honoron 
kanti Kolor´ de Espero ĉe la Papo Johano Paŭlo la Dua. Jen nia sento: espero de “pli bona estonto en nia landa 
E-movado” kaj kune kun la mondo, ni esperas “pli bonan kunvivadon, pacon kaj harmonion inter la homoj”. 
 
EL LA REDAKTEJO 
Karaj argentinaj gesamideanoj: Jen ni prezentas al vi ĉi-tiun numeron de Argentina E-Vento, post grava 
okazintaĵo t.e. nia Jara Asembleo kaj ankaŭ post solvo de gravaj problemoj de nia uzita aĉetita komputilo, ĉar 
ni devis aĉeti alian monitoron. Do, akiro de la bezonata  presilo ankoraŭ restas por estonta aĉeto laŭ monpovo. 
Ni tamen estas certa pri la bona volo de niaj samideanoj kiuj laŭ siaj eblecoj malavare kontribuos por tio kaj 
espereble antaŭ  ol fino de la kuranta jaro ni sukcesos havigi al ni kompletan ekipaĵon por nia Redaktejo. 
Intertempe ni daŭre atendas viajn kunlaborojn per novaĵoj, artikoloj aŭ komentarioj pri E-movado aŭ 
argentinaj temoj, turismo, historio, ktp.  
Via Redaktoro. 
 
“EK AL LABORO!”  
Salutvortoj de la AEL-prezidanto 
Mi profitas la okazon de la eldono de nia revuo Argentina E-Vento por saluti kun konfidaj kaj dankemaj 
vortoj al ĉiuj s-anoj de nia  argentina E-movado. La lasta Asembleo donis al mi la ŝancon prezidi la 
Komitaton de AEL sed tio nur signifas ke mi klopodos labori interkonsente kun ĉiuj en la servado al la 
Movado, en nia ĉefa celo disvastigi Esperanton. Ni eksploros novajn formojn de efika laboro, laŭ priskriboj  
aŭ indikoj de UEA,  de la lastaj  Kongresoj  kaj de nia Asembleo.  Mi certas ke vi ĉiuj helpos la Ligon labori 
pli organizite, kun flua  rapida  informado kaj kunlaborado. Nia revuo celas doni ĉefajn informojn  kaj esti 
utila helpo por  instruistoj kaj komencantoj en la revivigo  de nia komunumo Esperanta.  Do mi multe dankas 
al ĉiuj kunlaborantoj kaj subtenantoj.  Krome, ni nun scias ke  helpe de Interreto ni  sukcesas  havi pli rapidan 
kaj ĉiutagan interkomunikadon, do ĉiuj estas invitata daŭrige kontakti nin. Ni estas optimisma,   ĉar  laŭ 
asertas la UEA Prezidanto Renato Corsetti: “La kresko de intereso kaj entuziasmo pri Esperanto kaj ĝiaj 
idealoj daŭrigas en la tuta mondo". Do, ek al laboro!  Alcides Pieter Wentinck 
     Aprovecho  esta edición de nuestra revista Argentina E-Vento, para saludar con mi agradecimiento y voto 
de confianza a los miembros del Movimiento Esperantista Argentino. 
En la última Asamblea se me designó presidente de la Comisión de AEL: esto solo significa  para mi un 
mayor compromiso: quiero trabajar para una mejor organización de nuestra tarea, buscando nuevas formas 
y siguiendo los deseos manifestados en la asamblea o las directivas que nos vienen de UEA y los últimos 
Congresos. 
   Estoy seguro que todos colaborarán en la medida de sus posibilidades. Nuestra revista quiere brindar 
información útil para el desarrollo de nuestro trabajo. Y de mi parte solo puedo agradecer a quienes 
colaboran disponiendo de su tiempo y financiando esta tarea.  
    Ahora gracias a Internet nos es más fácil estar comunicados por lo tanto los invito a que se mantengan en 
contacto permanente con nosotros. Somos optimistas, ya que como lo expresó el Presidente de UEA, Renato 
Corsetti: “El interés por el Esperanto y sus ideales, sigue aumentando continuamente en todo el mundo”. 
Luego,  solo nos resta decir... al trabajo, ya.!  (APW) 
 

Eksterlandaj vizitantoj en Bonaero:  
kaj la progreso en la parolata Esperanto 
Lastatempe mi feliĉe havis la ŝancon interparoli kun multaj eksterlandanaj esperantistoj kiuj vizitis la urbon. 
Tio multon utilas al mi, ĉar nun mi  pli flue parolas la lingvon. Kaj kompreneble tio estas la plej granda deziro 
de ĉiu esperantisto: korekte kaj flue paroli en Esperanto!  Al tio helpis min, ankaŭ  la semajna kunveno kiun 
ni havas en la “Kafejo Dali”, kie ni devige babilas nur en Esperanto, ene de la  organizo “Babiltempo” 
(Talktime), en nia propra Esperanto-tablo,  meze de personoj kiuj babilas en la angla, germana, franca. ktp. 
Kiam ni ricevas eksterlandanojn,  parolantaj  rapide aŭ malrapide, flue aŭ malflue, Esperanto alvenas perforte 
nia komune uzata lingvo. Bonaero estas nun vizitata de multaj ges-anoj el la tuta mondo: kaj eĉ oni organizis 
kunvenon de “Esperantotur” el Pollando. Mi ŝatus memorigi kiam mi promenadis montranta la urbon al  S-ino 
Junko Oŝima el Japanio, dum mi mem miriĝis ke mi povis tute kompreni ŝian malrapidan sed korektan 
Esperanton, kaj  povis facile respondi al ŝi. Nun dum lastaj tagoj ni sukcesis ricevi kune kun Silvia Rottenberg 
al prof. Josefo Lunazzi, kun kiu ni senpaŭze parolis nur en Esperanto. En la urbo estas Toru Matsumoto, 
japana mondvojaĝanto, kun kiu ni nepre devas paroli en Esperanto. Same  en la sidejo de BEA  ni ricevis  al 
prof. Enrique Ellemberg, kiu absolute ne volis krokodili, sed nur paroli Esperanton, aŭ s-inoj  Maria 



Magdalena Lisi kaj  Hester Guiot,  ambaŭ el Italio. Tia estas mia sperto kaj danke al mia edzo Roberto Sartor, 
ni jam aliĝis al “Esperanta familio” ĉar ni povas atesti ke ni estas esperanta paro, kies  “hejma lingvo” estas 
Esperanto.!  Nun en la reto, oni povas partopreni en la Esperantaj “babilejoj”. Do ni havas pliajn ŝancojn  por 
lasi la malbonan staton de eternaj komencantoj.  
Inés A. Beaŭmont. 
 
EL REGRESO DEL ESPERANTO POR INTERNET  
Cuando el empresario Flavio Rebelo, de la ciudad de San Pablo, Brasil, anunció al mundo que iba a lanzar un 
portal con noticias diarias totalmente en la lengua esperanto, sus inversionistas le dijeron que estaba loco. 
Pero ahora, desde exactamente hace un año del lanzamiento de Ĝangalo (“Selva”, en esperanto, se pronuncia 
‘Dyan-gá-lo’ con la “y” fuerte rioplatense), él está cada vez más confiado sobre las perspectivas de largo 
plazo del negocio. 
Con más de 70.000 “visitas”  por día y millares de usuarios de 107 países, él afirma que la popularidad del 
portal ha excedido todas las expectativas. “Hay un mercado afuera – dice- y que consiste sobre todo de 
jóvenes usuarios de  Internet, jóvenes que están esparcidos en todos los países del mundo”. 
Para celebrar su primer año, el 18 de enero, el equipo de Ĝangalo lanzó las versiones en inglés y español de su 
portal de noticias y variedades. “Esos portales, así como el ya lanzado en portugués, informa sobre el 
esperanto a un público cada vez más numeroso de interesados. Pero no solamente tratan de la lengua 
internacional esperanto, sino que de temas relacionados a idiomas, como la comprensión internacional, 
problemas de comunicación en el Irak ocupado, la situación del español en el mundo, el creciente problema 
lingüístico en la Unión Europea, música en esperanto, la recién redescubierta película en esperanto del actor 
estadounidense William Shattner (el capitán Kirk, de “Viaje a las Estrellas”) y mucho, mucho más” --añade 
Rebelo. 
Desde la Redacción central del portal en San Pablo, Brasil, Flavio Rebelo administra un equipo de redactores, 
corresponsales y técnicos dispersos por todo el mundo. Y entre sus fantásticos proyectos figura ITV, un canal 
de televisión en esperanto, de libre acceso, que funcionará las 24 horas por Internet,  paralelamente a una 
Radio internacional igualmente en esperanto. 
“Ya tenemos redacciones en Inglaterra, Argentina, Bahrein, Nueva Zelanda y corresponsales en más de 20 
países, desde USA, Irán y China hasta Rusia”, comenta.  
“Es un tiempo maravilloso para el esperanto”, afirma el redactor del portal en inglés, el británico Ian Fantom, 
“pues regresó con fuerza total en los últimos años, en contacto directo con la cultura joven de la comunicación 
mundial instantánea y ante la necesidad de adoptar en la Europa unida, un idioma neutral, común a todos, 
como lengua oficial. Hasta ahora quien estaba  fuera de la comunidad mundial de hablantes del esperanto, no 
tenía fácil acceso a la información sobre el tema Los portales de Ĝangalo, desde hace un año, comenzaron a 
cambiarlo todo y ahora, gracias a Internet, las barreras lingüísticas desaparecen”. 
“En Argentina hay algunos miles de personas que han aprendido el esperanto –agrega el corresponsal de 
Buenos Aires- pero si Europa llegara a adoptar el esperanto como lengua común, u opcional, todo el mundo 
rápidamente querría aprenderlo, así como todos se pasan la vida estudiando ingles...” 
Hace cien años L. L. Zamenhof, iniciador del esperanto, pronosticó, que la humanidad –hoy “aldea global”- 
necesitaría absolutamente, aunque mas no fuera por razones económicas, un idioma neutral, común a todos,  y 
que ese no sería otro que el esperanto. Su hora ha llegado.- 
Más informaciones pueden ser obtenidas en: 
Gxangalo: http://gxangalo.com  (Esperanto)  
Roberto Sartor, Redactor de Esperanto en Español: redaccion@gxangalo.com 
 
RAPORTO PRI LA JARA  ASEMBLEO 2004 
En la sidejo de BEA, (Bonaera Esperanto-Asocio), sabaton la 14-an de februaro 2004, kunvenis Argentina 
Esperanto Ligo,  por sia Jara Asembleo. Dudeko da partoprenintoj,- el Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, 
Santa Fe kaj Chaco-,  plenumis la tagordon  kun raportoj pri ka agado dum la jaro 2003 kaj elekto de nova 
komitato. Asembleanoj atente aŭskultis la raportojn  de la Prezidanto, la Sekretario, la Kasisto, kaj de la UEA-
Ĉef-Delegito. Informoj estis donitaj pri la libroservo, revuo kaj cirkuleroj de AEL, re-organizo de la junularo, 
grupa elektronika poŝto argent-reto,  kaj aliaj servoj de la Ligo.  Gravan atenton oni meritis la  informo pri la 
nova fenomeno de la uzo de interreto por instruado, ĉefe refere al sukcesaj projektoj  NESTO-KORE -de 
UEA Amerika Komisiono- kaj de nia argentina  Instituto de Esperanto de D-ro. M. Casartelli. Tamen la 
Asembleo ne atingis plenan konsentan rezolucion pri la projektoj  de “Reorganizado de AEL-tutlanda agado”,  
ĉitiu projekto proponas krei delegitojn laŭ,  -aŭ en-,  la 23 provincoj de Argentino kaj respondecigi ilin pri la 
movado en tiuj koncernaj provincoj kaj ili estus la  kontakto/ligilo kun  AEL. Alia propono ne atingita estis la 
kreado de "Argentina Esperanto-Lernejo". Ĝi estus NRO, (Ne Registara Organizo), kiu ĉefa celo estus 
enkonduki la profecian kaj oficialan instruadon de Esperanto en la publikaj ŝtataj lernejoj. Ambaŭ du 



projektoj estis varme pridiskutataj kaj finlasitaj por pritrakto en estontaj kunsidoj post pli vasta studo de 
pozitivaĵoj kaj negativaĵoj.  La Raporto de la prezidanto, -Rubén Diaconu,- prezentis ĝeneralan informon pri 
la ĉefaj aktivadoj post la pasintjara Jarasembleo: aĉeto de la komputilo, daŭrigo de la serioj AEL-Cirkuleroj, 
re-apero de revuo Argentina E-Vento, novaj homfortoj fare de junaj esperantistoj kiuj ekagadas favore al 
Esperanto kio antaŭvideblas reorganizadon de Argent-EJO. Krome, la prezidanto informis pri la disponebla 
dokumentaro atingita ĝis nun, kiu estas bazo de nia bonorda funkciado kiel landa organizo. 
La sekretario, -Alcides Wentinck,- raportis pri la pluraj kontaktoj de AEL, lande kaj eksterlande, –ĉefe per 
interreto kaj intersahnĝo de E-revuoj- ĉar pro la multekosta afranko nuntempe en estas eble korespondi kiel 
tradicie oni faris. 
La kasisto, -Mario Miranda-, informis ke la financa situacio iom pliboniĝis, ĉar ne okazis gravaj elspezoj 
krom aĉeto de ekipaĵoj por la redaktejo, prio kio ankoraŭ kelkaj restas atendantaj. Pri la kotizo al AEL oni 
decidis ne ŝanĝi ĝin, t.e. individua membro: $15; junulo kaj emeritulo: $5. Krome, estis propono de  la 
Asembleo inviti al la “virtualaj membroj” monkontribui al AEL libervole por helpi la eldonon de nia oficiala 
organo Argentina E-Vento. 
La Libroservo funkcias en Córdoba  kaj la respondeculo -René Arce -sciigis pri baldaŭa anonco de la listo de 
libroj en nia TTT-ejo.  
Rilate al la aktivado de la junularo, -Argent-EJO-, Elisa Vázquez Abraham sciigis ke ŝi volonte okupiĝos  pri 
tiuj aferoj, kaj kun la helpo de Fernando Inocencio klopodos reorganizi la aktivadon. Atingis konsenton la 
fakto ke Argent-EJO havas plenan apogon de  AEL  ĉar la junuloj tutcerte estas la ´estonto de AEL´ sed  la 
decidoj de AEL havas limon ene de la junularaj aferoj kaj tio ebligas al la junuloj iom liberajn agadojn favore 
al Esperanto. 
La UEA Ĉef-Delegito, -Rubén Sánchez-, prezentis tre informigan raporton pri la ĝenerala situacio dun la lasta 
jaro, (vidu  suban  Raporton)  
La nova plena ĵus elektita Estraro de AEL estas: Alcides P. Wentinck (Prezidanto); René Arce (Vic-
Prezidanto); Roberto Sartor (Sekretario); Fernando Inocencio (VicSekretario); Mario Miranda (Kasisto); José 
Dioguardi (VicKasisto); Rubén Sánchez (Instruado);  Elisa Vázquez Abraham (Argent-EJO); Silvia Rott-
enberg  (E-o Reklamado); Berna Morzán (Arkivo); Rubén T. Diaconu (Redaktoro de revuo Argentina E-
Vento kaj Komitatano A en UEA); René Arce (Libroservo); Rubén Sánchez (UEA-ĈefDelegito kaj Amerika 
Agado)  
Daton por venonta Jarasembleo estis fiksita je la 12-a de februaro 2005. La nova Estraro dankas al ĉiuj 
partoprenintoj pro la  optimisma etoso de la kunveno. Nur oni  petas pardonon pro kelkaj maldetalemaj 
okazintaĵoj kaj pretas komenci la laboron kun zorgego kaj homaranaj sentoj de fervora sindediĉa  servado al 
Argentina Esperanto-Movado. Komitatanoj, individue kaj grupe, restas ĉiam malfermaj al proponoj kaj 
sugestoj por plibonigi la  agadon de la Ligo. Kiel unua propono oni petas al ĉiuj aliĝi kaj aligi aliajn al la 
elektronika poŝto-listo de argentinaj esperantistoj "argent-reto":  
< argent-reto-subscribe@gruposyahoo.com.ar >  kaj pli intense tute libere uzi ĝin por interŝanĝi informon. Per  
AEL-cirkuleroj oni ricevos  pli detalajn kaj pli oftajn informojn pri nia aktivado. Laŭ planite la Asembleo 
fermiĝis kun la tuta temaro plenumita, je la 17h30. 
Kiel membro de “argent-reto” atingu http://ar.photos.groups.yahoo.com/group/argent-reto/ 
kaj malfermu "albumon de fotoj" por vidi fotojn de la Jaraasembleo. 
 
JARA RAPORTO DE LA ĈEFDELEGITO DE  UEA 
-Rubén Sánchez- 
Altestimataj ĉeestantoj: 
Antaŭ ĉio, mi devas klarigi al vi pri mia  malskribemo. Jes, ja mi ne ŝatas skribi raportojn, nur mi ŝatas agi kaj 
poste vidi la rezultojn. Sed mi momente venkos tiun malskribemon, kaj diros: 
La ĵus finita jaro 2003 montriĝis al ni iomete stabila, kompare kun la antaŭa kriza jaro 2002.  Daŭras la 
malfacila situacio rilate al la abonkotizoj de UEA. 
Por ni, argentinanoj, tiuj abonkotizoj preskaŭ triobliĝis.  Tio signifas, ke multe da niaj nunaj argentinaj mem-
broj ne plu povas pagi la triobligitajn monsumojn. 
Paralele, ni suferaj pro la altaj kostoj de la makleraĵoj.  Sendi monon eksterlanden estas por  ni, vere mal-
facila kaj multekosta tasko.  Tiu situacio minacas la kreskadon de la UEA-membraro en Argentino.  Pri tio mi 
jam skribis kaj informis al la prezidanto de UEA (s-ro Renato Corsetti). 
Inter la malfacilaĵoj kiujn mi spertis kiel Ĉefdelegito, mi povas mencii: 
Unue, la malbona komunikado kun la Centra Oficejo. Dum multe da tempo, mi klopodis havi ĝisdatigitan 
liston de UEA-membroj por kontakti ilin, ĉefe pere de  la retpoŝto.  La UEA-krizo ankaŭ malebligis ĝin, kiel 
vi jam scias. Mankis komputilestro, kiu bone regu la komputilaron de la CO, kaj ĝiajn datenojn-informojn. 
Nuntempe mi ne scias kiom da argentinaj esperantistoj estas UEA-membroj kaj abonis la pasintjarajn 



kotizojn, t.e. , tiuj, kiuj ne havas ŝuldojn.  Se paroli pri ciferoj, mi riskas diri ke UEA havas ne pli ol kvardek 
membrojn en Argentino. 
Due, mi ne povas leterumi per ordinara poŝto, al tiuj supozaj kvardek membroj pro la altaj kostoj de la poŝt-
afranko.  Kvankam mi iom scias ke UEA donas “krediton” por ĉiu sendita letero (enlanda aŭ eksterlanda) , mi 
ne vere scias uzi tiun sistemon. 
Mi eble iomete kulpas pri  tio, ĉar mi ne demandis al la CO, kiamaniere funkcias la afero.  Kiel eble ĝi estu, 
mi ne povas sendi leterojn al multe da ge-samideanoj kaj poste (post multe da monatoj!) atendi la krediton de  
UEA. 
Sed ni ne parolu plu pri malfacilaĵoj!. Mi komentos kion mi efektive faris: 
Mi daŭrigis la bonan komunikadon kun AEL-prezidanto Rubén Diaconu kaj ĉiuj komitatanoj de AEL. Ni ĉiuj 
vere kunlaboris por ke AEL kaj UEA estu kiel eble plej bone konata de la ne-verduloj, ĉu pere de nia TTT-
paĝo, ĉu per disvastigado en la lokaj amaskomunikiloj, ĉu pere de instruado, ĉu per kontaktoj kaj petleteroj al 
la diversaj ŝtat-estraroj. Dank’al tiu individua kaj komuna agado kreskis la nombron da esperantistoj kiuj 
interrilatas inter si, malgraŭ ilia aparteneco al iu aŭ al alia asocio.  Miaj estontaj paŝoj direktos sin al kvar 
ĉefaj celoj: 
Unue:  daŭrigi la kampanjon por ke E-o estu agnoskata de la registaro kun la sama statuso de la t.n. “fremdaj 
lingvoj”. (Mi aldonas modelon de petnoton, prezentita ĉe la Eduk-ministerio de Neŭken’. Se ĝi havus 
positivan reagon, mi tuj pretas por  skribi similtipajn petleteron al la restantaj 22 provincaj edukministerioj , 
plenumante la landaskalan laboron.  Bv. ne uzi la leteron por skribi izolitnome!. Ni agu kiel eble plej organize 
kaj komune). 
Due:  daŭrigi la instruadon de E-o en mia urbo.  Mi sugestas al ĉiu izolita Esperantisto , starigi lokan bazan 
kurson ĉe publika biblioteko aŭ lernejo.  Mi pretas por doni “UEA-rajtig-dokumenton”al la interesemulojn, 
por ke ili akompanu iliajn respektivajn petleterojn, tute kongrue kun la celoj de UEA.  Bv. kontakti min: 
esperanto@neŭnet.com.ar  . 
Trie: starigi la “Nacian Lernejon de Esperanto”, aŭ similtipan nomon, kune kun la AEL instancoj.  Tio donos 
fortan elanon al nia afero. Ni jam estas laborantaj en tiu direkto (kvankam iom  malrapide). 
Kvare: plenumi kiel eble plej bone la ĉefdelegitajn taskojn laŭ la UEA-statuto, kaj havi pli bonan kontakton 
kun nia landa delegitaro. Pro la supre menciitaj malfacilaĵoj,  tiu kontakto estis (ĝis nun) malfaciligita. Mi 
atendas estontajn pli  bonajn kontaktojn kun ili ĉiuj. 
Longaj raportoj enuas la ĉeestantaron. Do, per tiuj ĉi vortetoj, mi finas tiun ĉi ĉefdelegitan raporton kaj 
esperas ke vi alproksimigu al mi novajn ideojn/sugestojn por plibonigi mian modestan laboron.  Kun sinceraj 
salutoj.” 
 
Novaĵoj 
 
UNUA KOMITATA KUNSIDO 
Laŭ informo dissendita de la Komitato, per AEL-Cirkulero Nro 1/2004,  la 15-an de februaro 2004 kunsidis 
kaj komencis agadi la nova Estraro. Inter pluraj aliaj gravaj temoj, oni decidis pri: la starigo de  provincaj 
delegitoj,  kaj pri la  projekto “Argentina Esperanto-Lernejo” kaj ekkomencis tiun laboron por atingi ĝian 
juran personecon kiel NRO, (Ne Registara Organizo).      
 
CURSOS DE ESPERANTO: LA LENGUA INTERNACIONAL 
En Buenos Aires,  a partir del  6 de abril 2004 se dictan cursos de la lengua esperanto los martes de 17:00 a 
19:00 horas. A partir del 16 de abril 2004  15:00 a 17:00 horas. Para  confirmar dia y hora de asistencia, 
enviar mensaje a: < eo_1954@yahoo.com.ar > 
o llamar por telefono: 4961-4302 los jueves, viernes o sábados de 17:00 a 20:00 horas,  
o personalmente en Paraguay 2357, Buenos Aires, los sábados de 17:00 a 20:00 horas. Recuerde que la vida 
es corta y todavía no te comunicás con el mundo. ¿estás esperando un nuevo idioma? Comunicate con el 
mundo para siempre. Es fácil. Enterate. No te arrepentirás.  
Mario J. Miranda 
 
CURSO EN NEUQUÉN 
A partir del 6 de marzo de 2004, se dicta el curso básico gratuito de esperanto, en la Biblioteca Alberdi, el 
primer y tercer sábado de cada mes, de 11:00 a 12:00 horas. 
 
BEA: GRAVAJ VIZITOJ EN BUENOS AIRES  
S-ano Enriko Ellemberg, argentinano loĝanta nun en Usono vizitis nian landon post 4 jaroj kaj kunveno de 
geesperantistoj okazis sabaton la 20-an de marto 2004 en la sidejo de Bonaera E-Asocio. Li nun estas  Honora 
Membro de AEL kaj reprezentanto de Argentino en la 89-a  UK en Pekino. Krome estis vizitantoj: Remigiusz 



Melkiarek, kiu du foje akompanis polajn turistojn; s-ino Hester Guiot, itala esperantistino kiu helpis starigi E-
grupojn en provinco Entre Rios; Elma Rojas, patrino de Atilio Orellana; prof. José Lunazzi, (de La Plata) nun 
loĝanta en Campinas, (BR), kaj Toru Matsumoto kiu daŭrigos al Brazilo. (RoSar) 
 
BUENOS AIRES: ESPERANTO REAKTIVADAS 
Por ĉiuj  esperantistoj ni informas pri re-aktivado de samideano  Francisco J. Claeys en  la provinco Buenos 
Aires kaj ni sciigas pri li per ĉisekva eta biografieto. 
S-ano Francisco Jorge Claeys, <franzclaeys@yahoo.com.ar >, kiu  loĝas nun en urbeto CAÑUELAS, 
proksime de Bonaero-urbo,  re-aliĝis lasta tempe kiel nia 30-a "virtuala membro" de AEL.  Naskiĝita en 
1941,  esperantistiĝis en la jaro 1959, kaj diplomiĝis kiel instruisto de AEL en 1960. Kune kun Julia Rocafull, 
kaj aliaj ges-anoj,  estis la fondinto de la grupo "VERA" de urbo Florencio Varela. Estis iam membro de UEA 
kaj aliaj Esperantaj societoj. Ankoraŭ  laboras kiel komputilprogramisto. Krom Esperanto kaj hispana, li 
mastras ankaŭ francan kaj nederlandan. Do, ni bonvenigas lin. Ŝajnas ke kiel emeritulo li reaktiviĝos kiel 
istruisto... en la nova erao de Esperanto. Kun varmaj elkoraj salutoj:  Alcides Wentinck kaj  Roberto Sartor.* 
 
ROSARIO: INTERNACIA KONGRESO DE LA HISPANA LINGVO  
Ĉi-jare 2004,  en Rosario-urbo, Argentino, okazos la 3-a Internacia Kongreso de la Lingvo Hispana. Ĉefa 
invitita,  ene de landoj de la Merkosudo, estas Brazilo. Dume la Universitato de la Merkosudo estas kreita en 
Urugvajo: jen gravaj ŝancoj por partopreni kun nia propono de neŭtrala lingvo Esperanto. Ofle oni bezonus ke 
oficiale partoprenu UEA, Amerika Komisiono, Hispana E-Federacio kaj aliaj  Esperantaj organizoj de niaj 
landoj kune. En la reto, hispana lingvo ĉiutage kreskas, sed ankoraŭ ne kompareblas al la angla kaj kelkaj aliaj 
lingvoj. Jen informo, hispne, de ĵurnalo pri la afero:  
“La ciudad de Rosario será sede del III Congreso Internacional de la Lengua Española en septiembre de 2004. 
Bajo el lema "El idioma español, las tecnologías y la nueva integración", esta ciudad situada 300 kilómetros al 
norte de Buenos Aires será la nueva sede de esa reunión internacional. Al III Congreso estará invitado 
especialmente Brasil, principal socio de Argentina en el Mercosur, a pesar de que su lengua madre es el 
portugués. Con el inglés consagrado como lengua internacional del siglo XXI, los países hispanohablantes 
apuestan a estos congresos internacionales para consolidar el desarrollo del español en el mundo, hablado por 
cerca de 400 millones de personas, de las cuales más de 35 millones lo hacen en los Estados Unidos. A pesar 
del constante crecimiento, todavía la presencia del español en Internet, no es muy relevante, aunque al 
respecto difieren las estadísticas. Se afirma que  sólo apenas el 10  por ciento, de mas de 300 millones de 
paginas en la red,  se puede leer en español.” (argent-reto) 
 
JAPANIO: PROJEKTO  por Esperanta Diĝita Arkivo, PEDA. 
Plezure AEL ricevis donace de Centra Oficejo de PEDA, du kompakt-diskojn kiuj enhavas 1652 fotojn pri   
E-o. Tiuj KD estas nur ekzemploj de estonta diĝita muzeo de E-o. La plej multo de la bildoj estas de E-libroj 
kio montras tiun vastan mondon. Oni invitas al ĉiuj esperantistoj kunlabori kaj krei propran virtualan muzeon 
pri E-libroj.  D-ro Kobayaŝy Tsukasa, < YFA17460@nifty.com > 
 
AMERIKO: PROJEKTO NESTO 
(arget-reto) Por lerni Esperanton per reto.  
“Kion vi, kiu scipovas Esperanton, povas fari por kreskigi nian movadon en via regiono? 
Estu partoprenanto de Projekto Nesto! Nia projekto atingas sian duoncentan diplomiton kaj preskaŭ 900 
aktivajn lernantojn el pli ol 50 landoj. Nia intenco estas fariĝi granda fabrikejo de esperantistoj. Ĉu vi ne volas 
ĉeesti en tiu grava momento por helpi la diskonigadon de la lingvo? Ni estas por la tuta mondo. Do, tute ne 
gravas el kiu lando vi estas, venu kaj ĝuu nian instruistaran etoson kaj helpu nin havigi al vi pli da 
esperantistoj en via urbo, regiono, lando. Ni bezonas vin! Kion fari? 
1.   Vizitu nian paĝon de la projekto [http://ameriko.org/nesto] 
2.   Diskonigu ĝin en via regiono [lernejo, biblioteko, ktp]  
3. Fariĝu instruisto je KaPe-nivelo [baza instruisto, ĉar vi nur bezonas koni nian lingvon]. 
4.  Estu bonvola esperantisto kaj klopodu kontakti, minimume telefone, viajn lokajn lernantojn por ke vi 
montru nian homan aspekton de la E-movado, ĉefe klarigante nian celon (Manifesto de Prago) kiu ĉefe estas 
formi lingve demokratian, tolereman, pacan, transnacian kaj diverskulturan komunumon. Ĉu vi ne volas havi 
tion? Do, helpu nin helpi vin! Envenu hodiaŭ nian grupon. Partoprenu projekton NESTO! 
http://ameriko.org/nesto        
Amike via, Adonis Saliba” 
esperanto@ameriko.org 
 
 



 
CORDOBA 
La Sra. Elma Rojas elmagrojas@hotmail.com  informó que en Córdoba, como todos los años,  se  sigue  
realizando un curso de Esperanto en el "Hogar de Dia  Dr. Illia" con el Dr. M. Casartelli, Elma Rojas y 
Eloisa Ricco. 
Desde General Belgrano, recibimos la triste noticia del fallecimiento del S-ano Héctor Palacios, conocido 
pintor cordobés y activo esperantista durante muĉos años. Era Delegado de UEA hasta el día de su muerte. 
Nuestras condolencias  y más sentido pésame a sus familiares. (RoSar) 
 
EKOLOGIO : IMPONA NATURA SPEKTAKLO 
La granda patagonia glaciejo (laŭ nova PIV: glaĉero) “Perito Moreno” krevis. 
 
Post dek ses jaroj  multaj turistoj kaj loĝantoj el la suda Patagonio, havis la ŝancon spekti la mirindan  grandan  
spektaklon donitan  de la Glaĉero Perito Moreno, kiam la granda eksplodo okazis en marto.  Ne estas sufiĉaj 
vortoj por priskribi tian fenomenon de la naturo: nura emociiga momento, kiun malmultaj sukcesas ĝui!  
La Glaciejo estas preskaŭ la nura vivanta glaciejo de la planedo, ĉiam   en movo sur la lakoj, vera trezoro de 
trinkebla pura akvo. Nun Calafate, la apuda urbo, havas grandajn hotelojn, internacian   fluĝavenon, kaj ĉiujn 
servojn por ricevi turistojn.  Nova riĉeco de la Patagonio, kaj novaj kialoj por altiri vizitantojn el la tuta 
mondo. 
Danke al vojaĝo de  nia “Centro de Emerituloj”, ni havis la ŝancon viziti la glaciejon lastajare, kiam ni 
sukcesis renkontiĝi kun patagonianaj esperantistoj poste en Bariloche. Se eblas al vi, vizitu la Patagonion, 
vizitu la glaciejon! (Inés A. Beaŭmont) 
 
EL ESPERANTO Y  LOS  BOYS  SCOUT 
Con los auspicios de AEL, en Buenos Aires,  Daniel Marcelo Lucero,  skoltaj@yahoo.com.ar  del grupo 
Argent-EJO y miembro de SEL Skolta Esperanto-Ligo, y además activo miembro del Scoutismo argentino, 
está preparando su participación en el gran JAMBOREE 2005 que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza en el 
próximo mes de enero. Necesita colaboradores para tener un stand sobre el Esperanto y aprovechar para hacer 
rápidos cursillos de esperanto. Marcelo es estudiante de Turismo y está haciendo una pagina sobre las 
maravillas de Argentina Turística,  totalmente en esperanto. Completará sus estudios de esperanto en BEA 
Buenos Aires. En los últimos años, ha vuelto a renacer en el scoutismo la difusión del esperanto, tal como lo 
propusiera ya su fundador Baden Powel en el año 1908 La información puede obtenerse en la página de 
Skolta Esperanto-Ligo: de Héctor Campos   http://www.geocities.com/curico.geo/  -  (RoSar) 
 

HISTORIO DE ARGENTINAJ  E-GRUPOJ 
Patagonio: Bariloĉea Esperanto-Rondo  
 
Unua esperantista aktivulo en San Carlos de Bariloche, (Río Negro), estis arkitekto Heriberto Reichart. Danke 
al ties influo Werner Schad daŭrigis la agadon favore al la plej idealisma lingvo, ekde la okdekaj jaroj, post la 
bedaŭrinda forpaso de la esperantista arkitekto. 
Dum okazigo de la 7-a Junulara Renkontiĝo de Esperantistoj, (4-7 de aprilo 1996),  aŭspiciita de Argent-EJO, 
vizitis ĉi-tiun faman turisman urbon i.a.  Silvia Rottenberg (tiama prezidantino de AEL), Rubén T. Diaconu 
(eks-prezidanto de AEL), Rodolfo Calógero (elstara aktivulo dum jardekoj), James Rezende Piton (brazilano). 
Tiam fariĝis ideo establi Bariloĉean Esperanto-Rondon. Oni elektis s-inon Delia Rebagliati kiel prezidantinon 
kaj Werner Schad kiel sekretarion. Tio okazis la 5-an de aprilo 1996. BER-anoj kaj personoj, kiuj iel 
interesiĝis pri la afero, kunvenis  ĉiumonate la unuan sabaton en hoteleto "Los Notros" kies estrinon Raquel 
Reggiani lernis kaj apogis la Internacian Lingvon. Marcela Ferreyra, Pablo Costa, Roberto García, Ada 
Mathov, Osvaldo Rocca, Lucía Cianis ofte kaj multe kunlaboris. 
Per vojaĝoj kaj instruo de sia sekretario, per varbado, personaj kontaktoj, telefonaj alvokoj kaj korespondado 
BER sukcesis generi kernojn de Esperantistoj kaj Esperantemuloj en Villa La Angostura, El Bolsón, 
Pilcaniyeu, San Martín de los Andes, Epuyén, Entre-Lagos Ĉilio), Temuco (Ĉilio). Inter tiuj ŝosaj idoj de 
BER reliefiĝas El Bolsón kie, danke al la fidela sindediĉo de Margarita Johnston de Bondel, estiĝis Elbolsona 
Esperanto-Rondo.  Antaŭ ŝia morto ŝi petis al tieaj gesamideanoj ke ili daŭrigu la Esperantistan agadon. Tio 
efektive okazis: ĝis hodiaŭ ili kunvenas regule en  la domo de Conrado Bondel, vidvo de Margarita. Mauricio 
Pettinaroli helpas tie ĉe la lingva lernado. Per sia esperantista kunlaboro en Villa La Angostura elstaras Betty 
Rodríguez, Laura Martínez, Vania Morales. El ili nur Laura Martínez loĝas ankoraŭ en Villa La Angostura.  
En Epuyén Beatriz Leiva kaj Juan Alberto Casas, en Pilcaniyeu Mario Puente (lernejestro) menciindas pro sia 
kunlaboro. 



Alia rimedo, per kiu BER klopodas agadi, estas la eldono de bultenoj ekde komenco de la jaro 1997. Kun ties 
16-a numero ĉi tiuj adoptis la titolon "Patagonia Bulteno" pro informoj el aliaj patagoniaj regionoj. 
Afrankokostoj poste devigis BER-on dissendi ĝian informilon plejparte retpoŝte kaj redukti la poŝte-sendatajn 
numerojn al malmultaj adresoj. La kunlaboro de Pablo Costa, Roberto García kaj precipe de Rubén Sánchez, 
Ĉefdelegito de UEA, estis tre valora ĉe la reta eldono. Internacie kaj enlande prestiĝaj esperantistoj vizitis 
nian E-Rondon. Ekzemple: Amri Wandel, profesoro de astronomio ĉe la Universitato de Jerusalem; Bill 
Maxley, kiu en Usono rolas kiel rimarkinda aktivulo; Symilde kaj Gilbert Ledon kiuj estis tre gravaj 
personuloj en la ege sukcesa brazila movado; Dorini Ramos, vicprezidanto de Brazila E-Ligo; Andrzej 
Grzebowski, el Pollando, prezidanto de "Monda Turismo"; Magali Lajus, franca junulino kiu pasigis kelkajn 
semajnon ĉe lokaj samideanoj; Indrani Beharrylal (Aŭstralio); d-ro. Vergara Olavarría (Ĉilio); pastro Va-
leriano Casado (Ĉilio); Enrique Kohei kaj Marta Solís (Venado Tuerto); Mariano Ibañez (Mar del Plata); 
Roberto Sartor (Buenos Aires). - Dum Universala Kongreso de Montpellier (Francio) 1998, la BER-ano Ale-
jandro Cossavella, akirante la unuan konkursan premion pro la plej bela E-kanzono, famigis mondvaste nian 
E-Rondon.  
Inter pluraj Esperantistaj kunvenoj en Bariloĉe elstaras la 53-a Argentina Kongreso de Esperanto en oktobro 
1999. En tiu evento partoprenis ankaŭ esperantistoj el  Brazilo, Ĉilio, Nederlando, Usono, Pollando. La revuo 
"Esperanto", oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio internacie sciigis pri la evento, kaj la dekunua 
“BER-bulteno” kaj “Argentina E-Vento” n-ro 12 raportis pri ĝi en la lando. 
Kiam Delia Rebagliati, Raquel Reggiani, Roberto García kaj Ada Mathov forlasis Bariloche, malpliiĝis 
stabila partopreno en BER, eĉ malaperis ties kunvenejo. Feliĉe Osvaldo Romero kaj sia filo Jerónimo 
disponigis al BER sian artan galerion "Le Graveŭr" en la urbocentro, ekde marto de la jaro 2000.  Tie BER 
informis, varbis, instruis ĉiulunde posttagmeze kaj okazigis etajn kunvenojn.  Bedaŭrinde ĉi tiu konvena E-
renkontejo malaperis kiam la arta galerio fermiĝis je la fino de decembro 2003. Tamen BER daŭras informi, 
varbi kaj instrui laŭokaze ie ajn, iel ajn al kiu ajn kaj serĉas nun (januaro 2004) novan renkontiĝejon. 
Bariloche, januaro 2004 
esperanto@neŭnet.com.ar 
 
ARGENT-EJO 
Argentina Esperantista Junulara Organizo 
“ Karaj gejunuloj el Argentino: saluton!  
Ni anoncas ke oni re-organizas la Esperantan junularon de nia lando (Argent-EJO) kaj invitas vin partopreni 
de la movado. Do, ni petas vin bv. skribi al ni pri viaj interesoj kaj sendi viajn ret-adresojn por ke ni povos 
kunlabori en la disvastigo de la Internacia Lingvo. Vi povas kontakti  nin al ĉi-tiuj adresoj: 
skoltaj@yahoo.com.ar  -Marcelo Daniel; fajro@keko.com.ar  -Fernando Inocencio kaj 
elisa_vazquezabraham@yahoo.com.ar   
Vi ankaŭ povas aliĝi al nia grupo. Skribu al ni. Ĝis baldaŭ. Ni atendas  vin ĉiujn! Kore via: Elisa” 
Jen ĝeneralaj rimarkoj pri Argent-EJO:     
Ĉi tiu landa junulara sekcio estis fondita en 1966 kaj tuj aliĝis al TEJO –Tutmonda Esperantista Junulara 
Organizo, (de UEA). Inter la fondintoj estis d-ro Rubén Feldman González, Delia Beatriz Romero kaj  pluraj 
aliaj fervoraj geesperantistoj de tiu momento. Argent-EJO ĉiam estis juna –sed ne malpli serioza- organizo. 
La plej grava atingo estis la starigo de la Programo Pasporto, per kio la  parolantoj de E-o havas la avan- 
taĝon vojaĝi tra la mondo kaj gastiĝi senpage ĉe hejmo de Esperantistoj. Poste, TEJO transprenis tiun 
programon kaj en 1974 ŝanĝis la nomon al Pasporta Servo.  Argent-EJO ankaŭ estis la organizanto de 
tendumadoj kaj ĉeestis persone aŭ per aŭspicio en la plej gravaj  E-eventoj. Reorganizado jam okazis en 1991 
dum la la 3-a Somera Junulara Tendumado, en Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco. Lasta  estis la  8-a  Somera 
Junulara Tendumado, 1997,  en Carlos Paz, Córdoba. La oficiala informilo  estas  “Argent-EJO Informas”  
kiu jam aperis plurfoje sed  atendas re-aperigon! 
 
POEMO 
De la tero al la senfino, 
Se en la tero ne estas spaco, 
kaj se la maro sekas, 
ni flugos ĝis la  ĉiel', 
por ni ami nin ree. 
 
Tiu nubo kiu estas proksima, 
estos la spacveturil' , 
kiu transportos nin, 
kaj la senfinon ni akiros. 



 
Nia am' estos la plej perfekta, 
kaj tie ... en tiu steleto, 
ni rebrilos. 
 
Lumon ni petos, 
por lumi la teron kaj la maron, 
kaj floros la teron ! , 
la akv' refluos al la maro, 
kaj estas du enamiĝantoj, 
fine ili povos ami. 
 
Marcelo Daniel; 2004 
 
 
FILMO: LA PASIONO DE KRISTO 
Ĉi tiu filmo kreis mondan polemikon inter homoj de diversaj pensmanieroj. Tamen oni devas agnoski ke kino 
multfoje, malgraŭ la ebla komerca celo, donas eblecojn analizi gravajn temojn. Unu el ili tutcerte estas la vivo 
de Jesuo,  la Kristo aŭ la Filo de Dio.  “La Pasiono” tamen ne temas pri la tuta vivo de Jesuo, nur pri la lastaj 
12 horoj, sed ili estis tiom intensa kaj do, estas tiom gravaj por ĉiuj, t.e. kristanoj kaj nekristanoj, kredantoj aŭ 
nekredantoj, aŭ simplaj historiistoj de la homamaro.   
 
-Sekve ni publikigas komentarion de D-ro Rubén Feldman González pri “La Pasiono”- 
“Mi vidis la filmon "La Pasiono de la Kristo”. Tro sanga eble, sed vera majstra verko. Jesuo fakte parolis 
greke (koine) kun Pilatuso, kaj li ne kunportis la tutan krucon (120 kiloj), nur la horizontalan stangon ( 
staŭros), la najloj estis en la pojnojn (muñecas), ktp da eraroj teologiaj kaj historiaj, sed Gibson povas esti 
pardonata post tia klopodego! Mi diras ke la dua veno de Kristo estas en niajn korojn, sed nur dum Unueca 
Perceptado. Tial mi skribas la vortojn majuskle. Eble ne pardoneblas ke Franko Zeffirelli "Jesuo el Nazareto" 
kaj ankaŭ Mel Gibson "La Pasiono" Ambaŭ  forstrekis la gravan paragrafon: LUKO ĉapitro 23, versoj 27 al 
30 kiam li diras kial Li mem kaj siaj 12 amikoj ne havis gefilojn. Petro havis gefilojn, sed neniam post koni 
Jesuon. Tiuj vortoj estis dirataj dum la Krucvojo (Pasiono) -Via Crucis-, dum la portado de la STAŬROS: Mi 
nur volas emfazi ke mankis en tiu filmo (kvankam tre bona arte) grava parto de la "Krucvojo" (aŭ Pasiono): 
Luko Ĉapitro 23: verso 27: "Kaj sekvis lin granda amaso de la popolo kaj de virinoj kiuj ĝemis kaj lamentis 
pro li; sed Jesuo, turninte sin al ili, diris: "Filinoj de Jerusalem, ne ploru pro mi, sed ploru pro vi kaj pro viaj 
infanoj; ĉar jen venas tagoj, kiam oni diros:  Feliĉaj estas la sengefilaj, kaj la ventroj ne naskintaj, kaj la 
mamoj ne nutrintaj"... 
 
Amerike 
KUBO: 6a TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO 
Maritza Gutiérrez. Prezidantino de Kuba E-Asocio. 
 
Karaj geamikoj, kiel anoncite kaj planite ĉi dimanĉe la 21an de marto estis solene malfermita la laborsesioj de 
la Sesa Tutamerika Kongreso. La inaŭguran ceremonion ĉeestis la Kuba Vicministro pri Kulturo kaj 
reprezentantoj de la Kuba Ministerio pri Edukado kaj de la Nacia Biblioteko de Kubo. Aliĝis al la kongreso 
iom pli ol 170 kongresanoj el 20 landoj. Nome de UEA legis mesaĝon de ties prezidanto Renato Corsetti, 
sinjorino Flory Wiwdoet, prezidantino de Belga Federacio de Esperanto kaj vicprezidantino de E-Eŭropa 
Unio. La mesaĝon de la komisionestro de Ameriko, Adonis Saliba, legis sinjoro Dick Piper el Kanado, ankaŭ 
membro de la komisiono. Juan Ramón Rodríguez, kuba membro de la Amerika Komisiono prezentis skizan 
historion de la Tutamerikaj Kongresoj ĝis tiu ĉi momento en Havano kaj poste, Julián Hernández, estrarano 
de KEA pri Kulturo kaj Disvastigo, kiu reĝisoras la kongresan temon: “Kia E-Movado por Ameriko?” 
prezentis ĝin al la kongresanoj. Sekvis bonvenigaj paroloj de Maritza Gutiérrez, KEA-prezidantino kiu 
deklaris la kongreson oficiale malfermita. La solenaĵon fermis emsemblo de gitarludistoj de muzika lernejo de 
Havano kaj bela koruso de la sama lernejo.  
Sekve estis prezentitaj tri ekspozicioj en la vestiblo de la kongresejo, (la internacia gazetara centro de 
Havano), sekvis prezento de bela telefonkarto kun la bildo de Zamenhof kaj la simbolo de la kongreso, kiun 
faris por la okazo la kuba telefonkompanio, okazis aŭkcio kaj interkona vespero en klubejo de KEA en la 
urbocentro kie la esperantistoj ĝuis muzikon kaj dancis. Du raportistoj el la Ĉina Radio Internacia raportis pri 



la 6-a TAKE, krom la havanaj elsendoj. Diversaj regionaj kaj tutlandaj radiostacioj, loka televidstacio kaj 
ĵurnalo raportis la kongreson.   
 
Kongresa Rezolucio de la 6-a Tutamerika Kongreso de Esperanto: Havano,  21-a / 27-a de marto 2004: 
Ni, esperantistoj el 19 landoj -ses  el Ameriko (Kanado, Usono, Kubo, Meksiko, Kostariko kaj Brazilo), 
analizante la nuntempan situacion de la  Amerika Movado kaj pridiskutinte ideojn por ĝia progresigo, 
Konstatas: 
ke nur ĉeestis la kongreson du membroj de la Amerika Komisiono kaj pro tio oni ne sukcesis okazigi 
kunsidon de la komisiono; 
ke ne estis prezentitaj projektoj nek raportoj fare de la Komisiono; 
ke neniu el la ĉeestantaj landoj konas -kaze ke ekzistas- regularon kaj statuton por la Amerika Komisiono; 
ke ni bezonas difini respondecojn kaj labormetodojn por tiu  ĉi komisiono, same ol la uzo de la rimedoj de la 
Fondaĵo Ameriko; 
ke mankas nuntempe integriga kunordigado de la kontinenta  laboro; kaj 
ke la ne oficiale kiel kandidata lando por okazigi la 7an  TAKE en Sudameriko, Ĉilio, nek sendis 
reprezentanton por transpreni  tiun  respondecon nek kialigis sian malĉeeston,  kaj ke  Kanado  -ĉeestanta  
lando-proponis sin por realigi tiun taskon.  
Ni rekomendas: 
ke la estraro de UEA devontigu siajn komisionestrojn, se ne ĉeesti, reprezentiĝi almenaŭ per raporto en la 
koncernaj kongresoj; 
la redaktadon de regularo de la Komisiono kiu devas nepre inkluzivi difinojn pri  
esencaj aspektoj de ĝia laboro, inter alie: 
a) respondecoj kaj labormetodoj de la komisionanoj kaj komisionestro 
b) uzo de la rimedoj de Amerika Fondaĵo 
c) rolo de la Amerika Oficejo; 
ke la komisionestro kaj komisionanoj informu unu la alian regule pri siaj aktivecoj; 
ke oni konsideru kaj pristudu la eblecon krei tutkontinentan  gazeton kulturan kaj socimovadan; 
ke la Komisiono laboru cele al la plenumado de la laborplano de 2001-2010 aprobita en Meksiko dum la 5-a 
TAKE; 
Ke oni kreŭ la bezonatajn kondiĉojn por okazigi la 7-an TAKE  en Calgary (Kanado) en majo 2007, laŭ 
decido de la ĉeestantaj  amerikaj landoj, kaj subtenata de Kanada Esperanto-Asocio; kaj  
Ke oni konsideru la eblecon efektivigi la 8an TAKE en  Ĉilio, en la jaro 2010. 
Aprobita en Havano, la 27-an de marto 2004.— (argent-reto). 
 
Tra la lando 
PROVINCA DELEGITO 
Kiel provizora E-organizanto de Provinco Buenos Aires, multe plaĉas al mi anonci, nome de AEL, ke post 
sukcesa kunveno en la  Biblioteko  “Bartolome Mitre”, urbo Caseros,  kun mia kunlaborantino Fabiana 
Badino, ni komencos la  instruadon de Esperanto,  je la 6-a de Aprilo/2004. La kurso okazos ĉiu marde, de la 
19h30 ĝis la 20h45.  Renaskiĝas la Esperanto-Movado en Caseros. 
Alcides P. Wentinck - Delegito de AEL- en la Provinco  Buenos Aires. 
 
DANKESPRIMOJ 
La Estraro de AEL kore dankas al ĉi tiuj aliĝintoj kaj kontribuintoj: B. Morzán,  R.. Calógero, C. Prudkin,  A. 
Aranda, J. Dioguardi, D. Romero, F. Inocencio, E. Balech, R. Sánchez, B. Cabanillas, W. Schad, A. Valle, I. 
Beaumont, R. Sartor, A. Wentinck, A. Auné.     
 
VIRTUALAJ MEMBROJ:  
Lasta nombro estas 33, el kiuj 15 estas junaj kaj apartenas ankaŭ al Argent-EJO. Laŭ decido de la AEL-
asembleo “Virtualaj Membroj” estas invititaj aliĝi al AEL per libera kaj bonvola monkontribuo por helpi nian 
aktivadon. 
Se vi ankoraŭ ne aliĝis aŭ deziras kontribui al AEL, vi povas sendi vian kunlaboron  per “Correo Argentino” 
al Mario José Miranda, Paraguay 2357-2, C1121 ABK Capital Federal.  Aŭ por ŝpari monon -nur je $2,48 
(kiel maklero)- al ĉi tiu  Redaktejo: per “Banco Patagonia”-  “Caja de Ahorro” suc. 110, Sáenz Peña,  konto 
N-ro  394101439,  de s-ro Oscar C. Monge. Lastokaze ĉiam sciigu, pri via depono,   al  ĉitiu Redaktejo:  
rubendiaconu@yahoo.com.ar.  
Koran antaŭdankon!  
 

      



 
E F E M É R I D E S 
Varsovia: 14 de Abril  
     El Dr.  Lázaro  Ludoviko Zamenhof , ya conocido mundialmente en ese entonces, había regresado a 
Varsovia, la capital de Polonia, en medio de  desagradables incidentes, un largo viaje en tren, en momentos 
que el mundo padecía los efectos desbastadores de la  I Guerra Mundial. La salud del Maestro, iniciador de la 
lengua internacional esperanto y un movimiento que comenzaba a expandirse, no estaba en su mejor 
momento y parecía haber envejecido diez años. Cada día su salud empeoraba no pudiendo soportar todo 
aquello que estaba sucediendo  a su alrededor en un mundo que el había soñado más fraterno y más pacífico 
pero que estaba inmerso en el peor de los flagelos: la guerra. Rodeado de su familia y “samideanoj” más 
íntimos, el 14 de Abril de 1917 pronunció sus últimas palabras: “Esperanto unuigos la homaron.” . 
 
-------------------------------------------------------- 
Sendas: 
Redakcio de Argentina Esperanto-Ligo 
Calles 119 y 122 
AR-H3700 FTT Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco 
Argentino 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


